
Nieuw vergadermodel gemeente Bergen NH

Voor u ligt een Notitie ten behoeve van een gesprek over het nieuwe vergadermodel van de 

gemeente Bergen NH.

Één van de belangrijkste opgaven voor het nieuwe vergadermodel is het zoeken naar een model dat 

invulling geeft aan de wens om meer en nadrukkelijk in verbinding te staan met de samenleving (de 

zoektocht naar een evenwicht tussen de participatieve en representatieve democratie). 

Voorstel voor vergadermodel Bergen:

Het voorstel voor het vergadermodel gaat uit van twee bijeenkomsten (vergaderavonden) per 

maand, waarvan één besluitvormende raadsvergadering eens in de vier weken.

Voorafgaand aan de besluitvormende raad vinden in beginsel een beeldvormende en 

opiniërende/oordeelvormende bijeenkomst plaats. Uitgangspunt daarbij is dat een onderwerp de 

verschillende fasen bij voorkeur in verschillende cycli doorloopt. Oordeelvorming  en besluitvorming 

vindt aansluitend op een avond plaats.

Vaste wekelijkse vergaderavond

Één van de uitgangspunten is om één vaste vergaderdag in de week te hebben. Voorgesteld wordt 

om de vaste vergaderdag voor de beeldvormende, oordeelvormende- en besluitvormende 

vergaderingen op donderdag te plannen. 

De overige donderdagen in de maand kunnen dan als reserve-avond gebruikt worden mocht het 

nodig zijn om een extra bijeenkomst te beleggen (uitloopavond), waarbij zoveel als mogelijk rekening 

wordt gehouden met een vergadervrije week.

Naast een vergadervrije week, wordt voor de jaarplanning ook uitgegaan van het principe dat in de 

schoolvakanties geen vergaderingen plaatsvinden.

De vergaderingen van de agendacommissie worden vanwege tijdig kunnen verzenden agenda’s en 

bijbehorende stukken en voorbereiding van een beeldvormende bijeenkomst op dinsdag gepland. Dit 

kan zijn aan het einde van de middag of avond.

In de tijd uiteengezet komt het model op het volgende neer:

* week 1: agenda commissie 

* week 2: vergadervrije week

* week 3: beeldvormende bijeenkomst. In week 3 vindt dus op één avond de beeldvormende  

bijeenkomst plaats. De status van een bijeenkomst wordt steeds op de agenda en uitnodiging 

geplaatst. Voor deze beeldvormende bijeenkomst kunnen op een avond parallelle sessies 

plaatsvinden (afhankelijk van onderwerpen/agenda).

* week 4: oordeelvorming en besluitvormende vergadering (eens in de vier weken)



* week 5: agendacommissie 

* etc.

Toelichting op het voorstel:

Week 1: agendacommissie

In de eerste week komt de agendacommissie bijeen. De agendacommissie vervult een belangrijke rol 

in de agendering van onderwerpen voor de verschillende bijeenkomsten.

In de agendacommissie wordt in ieder geval gesproken over:

- Overkoepelend: planning/termijnagenda van de raad. Op de termijnagenda staan die onderwerpen 

die op de agenda van de raad komen. In de agendacommissie wordt aan de hand van de planning 

besproken op welke wijze en welke momenten deze onderwerpen aan de orde komen. Ook behoort 

prioritering van onderwerpen tot de taak van de agendacommissie.

- Onderwerpen voor beeldvormende bijeenkomsten. Deze onderwerpen kunnen aangedragen 

worden door de raad (lees fracties/raadsleden), het college, de organisatie of de samenleving. In de 

agendacommissie wordt hierover gesproken en een prioritering aangebracht. Ook (het voorstel voor) 

de concrete invulling van de avond loopt via de agendacommissie. Het is hierbij ook de bedoeling om 

evt technische- en of informatie-presentatiebijeenkomsten op deze avonden in te plannen.

- Agendabepaling voor oordeelvormende bijeenkomst.

- Agendabepaling voor besluitvormende raadsvergadering (de afstemming met de agendacommissie 

over de agenda voor de raadsvergadering kan eventueel ook per mail plaatsvinden).

Om tot agendabepaling voor de oordeelvormende en besluitvormende vergadering te komen, is het 

noodzakelijk dat de agendacommissie de beschikking heeft over de voorstellen en eventuele 

bijlagen. In de agendacommissie kan aan de hand van de (complete) stukken worden bepaald of een 

voorstel direct naar de besluitvormende raad kan of dat eerst nog een 

beeldvormende/oordeelvormende bijeenkomst op zijn plaats is. Een (eenvoudig) bestemmingsplan 

zou bijvoorbeeld direct -als hamerstuk- geagendeerd kunnen worden voor de besluitvormende raad.

Week 2 vergadervrije week

Week 3: beeldvormende bijeenkomst 

Beeldvormende bijeenkomst

In de derde week vindt een beeldvormende bijeenkomst plaats. Dit type bijeenkomst is zeer geschikt 

om invulling te geven aan het gesprek met de samenleving en ook de expertise van ambtelijk 

medewerk(st)ers kan bij deze bijeenkomsten prima worden benut.

De invulling van de beeldbepalende bijeenkomst vraagt om maatwerk en is afhankelijk van het 

onderwerp en het doel van de avond. Is het een avond waarop vooral zenden plaatsvindt of is het 

vooral ophalen of uitwisseling. Om deze avonden tot een succes te laten zijn is het zaak om van te 

voren helder te krijgen waarom een bepaald onderwerp wordt aangedragen, wat is het doel, wat wil 

men bereiken. De locatie van de avond kan aansluiten bij het onderwerp en incidenteel plaatsvinden 

in de dorpen of bij bedrijven/instellingen. Dit is afhankelijk van het feit of e.e.a. organisatorisch en 

qua kosten goed en snel te regelen is (locatie, geluids- en beeldopnameapparatuur e.d.).



Dit type bijeenkomst leent zich -zoals al opgemerkt- goed voor het voeren van een dialoog 

(interactie) met de samenleving of specifieke partijen, zoals bijvoorbeeld 

klankbordgroepen/dorps(be)raden. De bijeenkomsten kennen een openbaar karakter en externe 

partijen worden actief benaderd om deel te nemen aan het gesprek. Ook 

burgerraadsleden/commissieleden kunnen op deze avond een actieve rol vervullen.

Voor dit type bijeenkomsten hoeft er geen concreet voorstel (van het college) op tafel te liggen. De 

raad is eigenaar van deze avonden en de leiding van deze avond is in handen van één van de 

raadsleden (er kan voor worden gekozen om dit een van de huidige commissievoorzitters te laten 

doen). 

De (organisatie van deze) avond wordt ondersteund door de griffie waarbij de griffie –via de 

gemeentesecretaris- een beroep kan doen op de ambtelijke organisatie. Het college/de 

portefeuillehouder heeft vaak de rol van toehoorder.

Het kan gaan om thema’s aangedragen vanuit:

- de raad: op bepaalde thema’s kan bij de gemeenteraad behoefte bestaan om in gesprek te gaan 

met de samenleving of partijen binnen de samenleving bijvoorbeeld om zich te laten informeren of 

om te ontdekken hoe kaders in de praktijk uitwerken. Op deze wijze kan de gemeenteraad de 

verbinding leggen naar de samenleving.

- de samenleving: vanuit de samenleving komen signalen dat men graag in gesprek wil met de 

gemeenteraad (los van het formele inspraakrecht), bijvoorbeeld een dorps(be)raad.

- het college: veel voorstellen voor de raad lopen via de agenda van het college. Bij het college kan de 

behoefte bestaan om de raad mee te nemen in trajecten (bijvoorbeeld bij de start van een project) of 

om vroegtijdig met de raad rondom een bepaald onderwerp in gesprek te zijn. Ook in dit model is 

daar ruimte voor. Verschil ten opzichte van de huidige praktijk is dat de raad eigenaar is van deze 

avond, ook als het gaat om onderwerpen aangedragen vanuit het college. Bij onderwerpen die zijn 

aangedragen vanuit het college heeft het college/de portefeuillehouder niet de rol van toehoorder.

Na verloop van tijd zal een onderwerp dat in de beeldvormende bijeenkomst besproken is, ook 

opiniërend en besluitvormend aan de orde komen.

Week 4: oordeelvormende bijeenkomst en direct aansluitend besluitvormende bijeenkomst

19.30 uur: aanvang oordeelvormende bijeenkomst

In week 4 vindt een oordeelvormende bijeenkomst plaats.  In de oordeelvormende bijeenkomst 

wordt gesproken over voorstellen die ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Op deze 

avond  vindt het ‘debat’ plaats tussen de fracties (max. 2 personen per fractie). Zodra van 

thema/onderwerp gewisseld wordt, kan ook een wisseling van de gesprekspartners plaats vinden. 

Het debat vindt plaats in twee ronden. Het college is te gast op deze bijeenkomsten en kan 

desgevraagd deelnemen aan de eerste ronde. Tijdens deze bijeenkomst bestaat er ook de 

mogelijkheid om in te spreken.

Om er voor te zorgen dat een debat kan plaatsvinden, is er weinig tot geen ruimte voor feitelijk-

technische vragen, die moeten al eerder in het proces gesteld worden. Het voorstel is om technische 

vragen zoveel als mogelijk is vooraf schriftelijk via de griffie te laten indienen en de beantwoording 

hiervan in de week waarop de oordeelvormende bijeenkomst wordt gehouden uiterlijk op 

maandag ter kennis van alle raads- en burgercommissieleden te brengen. Op deze manier beschikt 

iedereen over dezelfde informatie. 



Na bespreking van het onderwerp in de oordeelvormende bijeenkomst, wordt het voorstel als 

hamer- of debatstuk geagendeerd voor een volgende besluitvormende raad. De oordeelvormende 

bijeenkomsten zijn openbaar en live te volgen via beeld en geluid.

Week 4: besluitvormende vergadering direct aansluitend aan oordeelvormende bijeenkomst.

In week 4 vindt een besluitvormende vergadering plaats; deze vindt plaats na een oordeelvormende 

bijeenkomst. Het aanvangstijdstip van de besluitvormende bijeenkomst staat dus niet vast en wordt 

aan de hand van de agenda per vergadering bezien.  Tijdens deze besluitvormende raad staat de 

politieke vraag en eventuele moties/amendementen centraal. Feitelijk-technische vragen komen niet 

meer aan de orde en het wordt ook geen herhaling van de opiniërende bijeenkomst.

Gremia

Ter ondersteuning van dit model worden in ieder geval de volgende vaste gremia voorgesteld:

- agendacommissie: komt maandelijks bijeen waarbij het advies van de griffier is om de huidige 

agendacommissie –zeker bij de start van dit nieuwe vergadermodel- als agendacommissie te laten 

fungeren. Dit na een jaar evalueren en dan bezien of er qua samenstelling (advies griffier: bemensing 

met minder leden) een andere agendacommissie moet worden ingesteld.

- presidium: fractievoorzitters: komen eens per 2 maanden bijeen

Evaluatiemomenten:

Het is goed om evaluatiemomenten te hebben en in te bouwen over het nieuwe vergadermodel. Het 

vergadermodel wordt niet in beton gegoten, ervaringen kunnen leiden tot bijstelling/wijziging van 

(elementen van) het model. Experimenteren en leren van ervaringen horen er nadrukkelijk bij.

Maandelijks in de agendacommissie worden de cycli geëvalueerd, maar het verdient ook de 

aanbeveling om één keer per jaar met de gehele raad te evalueren.

Vervolgproces:

Aan de hand van de uitkomsten van bespreking over deze nieuwe vergaderopzet in de daarvoor 

aangewezen raadswerkgroep (Marcel, Peter, Ineke, Mariëlla, Meis, Koos, Wilma en Tanny) wordt een 

voorstel gemaakt ter bespreking in een (fysieke) raadsbijeenkomst voor 1 februari 2021 (bij 

voorbeeld op een vrijdagmiddag).  Het definitieve model wordt vervolgens vertaald in een reglement 

van orde en eventuele andere verordeningen. Deze verordeningen worden op 4 maart 2021 aan de 

gemeenteraad ter vaststelling aangeboden zodat er m.i.v. 1 april 2021 kan worden gestart met het 

nieuwe vergadermodel.

Vervolgtraject:

-vrijdagmiddag 28 mei 2021 vanaf 13.00 uur ‘hei’ sessie met raad, burgercommissie- en collegeleden 

over nieuw vergadermodel  (externe locatie ergens in de gemeente Bergen en mits 

coronamaatregelen dit toestaan);

--8 juni 2021 bespreken in commissie (= geplande uitloopavond commissie);



-17 juni  2021 besluitvorming in de raad.

-1 september 2021 start nieuw vergadermodel.

Omdat het vergadermodel ook gevolgen heeft voor de ambtelijke organisatie zal samen met de 

gemeentesecretaris verder worden nagedacht over de wijze waarop de organisatie betrokken wordt.

Verder moeten we natuurlijk rekening houden met alle coronarichtlijnen. Mogelijk kan hierdoor bij 

de start van het nieuwe vergadermodel nog niet alles uitgevoerd worden (bijv parallelle sessie 

houden).

4 februari 2021


